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 به ياِد رنج های مقد س
 )قبل از زندان(  زندگی مخفی

 
  زسختی گذر کردن آسان بود 

د  د ل تاجدارا ن هرا سا ن بو     
)فردوسی(                       

 
از دوکان کلچه . خال خال يگان دوکان باز شده بود. بازار کوته سنگی کابل خلوت بود

در انتهای کوچه خانه . فروشی مقداری کلچه وشرينی خريده  بطرف کوچه قلعه واحد رفتم
ح را دور از برکِتَ مقدم عيد فطر، چای صب. يکی ازهمسنگران عزيز من موقعييت داشت

در . تقاضای همراهی با من کرد) ل( هنگام خدا حافظی رفيقم. يک دستر خوان نشستيم 
مسير راه صحبت ها يمان پيرامون موضوع دستگيری برخی ا ز اعضای رهبری سازمان 

بير . نزديکی های خانه قرار بر آن شد که در قدم اول من داخل خانه بروم. متمرکز شده بود
.  انی کودکان عالمت برگزاری مراسم عيد محسوب می گرديدوبار کوچه و شادم

اما حضور وی در روز اول . کمی شک کردم. ُدورترازدروازه خانه يک نفر ايستاده بود
با . شخص ناشناسی در را باز کرد. دروازه را زنگ زدم. عيد امر عادی به نظرم آمد

د بود که صدای آمرانه ای از نفر مقا بل مترد" خانه برقی همينجاست؟ " خونسردی پرسيدم
خاک ! وای بچيم " وقتی چشم مادرم به من افتاد، چيغ زد!"  داخل بيارش:" داخل حويلی آمد

با وارخطايی پاکت سمنتی را ا . خاديستها پی بردند که تير شان به خطا نرفته است...." کا ش که نمی آمدی. به سرم شد
خدمات (يک گروه عملياتی متشکل از ده تا دوازده نفر از اعضای خاد.  دند ز دستم قا پيدند وتمام بدنم را تاالشی کر

آنها دو روز داخل خانه نشسته . که ماموريت دستگيری مرا داشتند، رویُ صفه به َدورم حلقه زدند) اطالعات دولتی
توجه شدم که چطور می توان زود م. بيدار خوابی وا نتظار آنها را خسته ساخته بود. وخانواده ام را گروگان گرفته بودند

با کدام حق داخل خانه من شده ايد؟ ! ای بی وجدان ها" همان بود که به آواز بلند فرياد زدم . را  از تهلکه نجات داد) ل(
خاديست ها . ديوار حويلی بلند نبود وبه آسانی می شد همسايه ها وعابرين صدايم را بشنوند...." شما مگر ناموس نداريد؟

درين اثنا دروازه حويلی . بود) ل(هوش وگوشم بطرف. با دست های شان می بستند ومانع سر وصدا می شدنددهن مرا 
. موقعييت حساسی بود . کما اينکه تصميم می گرفت چه می باييست بکند. با تعجب به واقعه نگاه کرد)  ل(نيمه باز شد و

تصميم گرفت و با يک تکان قوی از " دفعتا) ل. ( ودندگروه عملياتی عمدتا مصروف من ب. نزديک بود حالم بهم بخورد
صدای فير های ماشيندار فضا را به لرزه در آورد وضربان قلبم را . سه تن از خاديست ها بد نبا ل او دويدند. محل پريد
يان سر دسته جر. چند دقيقه بعد خاديست های تفنگ به دست با نفس های سوخته ودست های خالی برگشتند. تسريع کرد
خدا شاهد است که از فرار . نفس راحت کشيدم و رگ رگ وجودم آرام گرفت ." بيشرف فرار کرد:" گفتند . را پرسيد

بند کالشنيکوف را کشيدند تا دستهايم را با آن .  آ نقدر خوشحال شدم که از نجات خودم اين خوشی دست نمی داد) ل(
اجازه نداريد پيش چشم های مادر وهمسرم دست هايم " اع ورزيده گفتم امتن. غرورم اجازه نداد آسان تسليم شوم . ببندند

وقتی نوجوان بودم وصبح از خواب بر می خاستم، اولين . "  وقتی از خانه بيرونم کرديدجابجا تيربارانم کنيد. را ببنديد
يزه لب در يا نصيب من دراولين گام های ورود صبح ، تنفس هوای پاک. زيارتگاهم کناره زيبای دريای مست پنجشيربود

. برو درسا يته بخان. بچيم تو از کار معاف استی: "     بياد دارم آن روزهاييرا که پدرم با بزرگواری  می گفت . می شد
کتاب را زير بغل زده . وقتی کتاب را روی زانو می نهادم ، دلتنگی به سراغم می آمد و ديوار های خانه مرا می گزيد " 

.تملب دريا می گريخ  
مشت ولگد . لت وکوب آغاز گرديد.  از حويلی بيرونم کردند. " ديگر ماندن فايده ندارد. کمين افشا شد: " سرجوخه گفت

. تمام اين فاصله مرا کشان کشان بردند. کوچه خاک آلود به سرک قير وصل می شد. با قنداق تفنگ می زدند. می باريد
گروه عملياتی بخاطر رعايت احتياط از موتر های تاکسی استفاده کرده . روی کوچه ، خط سرخی  از خون من بجا ماند

حينيکه موتر حرکت ميکرد ، باز هم اين  مادرپيچه سپيدم بود که . درداخل موتر دو کارمند خاد به دوطرفم نشستند. بودند
خاديست ها به مادرم ." ببریاول مره زير تير  موتر کنی باز بچيمه " پيشروی موتر خوابيده بود و آه وفغان می کرد که 

..." چرا بچيته آدم تربيه نکدی ؟ شيرت حالل نبود! ای ماچه سگ"  فحش می گفتند و  داد می زدند که   
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خاديست ها يکسره از من ميخواستند هرچه زودتر آدرس ساير اعضای سازمان را در اختيار شان . موتر حرکت کرد
خوانده بودم که پوليس درنخستين لحظات دستگيری شکنجه وفشاررا " ی فن مبارزه با پوليس سياس" درکتاب. بگذارم

که من از مکتب استادم درس (!) حيف . زيرا امکان فرار يا تغييرآدرس سايراعضای سازمان وجود دارد. بيشترمی آورد
سر تا  پا خون از فرق )     شرف ما ست که می ماند وبس -درد شالق دو روز است سپس  . ( ديگری آموخته بودم 

اما يک . می دانستم که راه سختی درپيش است. پريشانی ها ووسواس های گوناگون از ذهنم عبورمی کرد. رسيده بود
. چيز مسلم بود که به هيچ قيمت داغ خيا نت را برجبين نمی نهادم  

( اتاق های تحقيقدهليزی که يک طرف آن ديوار سنگی نفرت آور وطرف ديگر آن به .  وارد ساختمان ترسناکی شديم
رفت وآمد خاديست ها ، اکت ها واداهای ساختگی . در دهليز، مقابل ديواری ا يستاده ام کردند. وصل می شد) شکنجه

هر کس از کنارم می گذشت و با نگاه های بی ا دبانه ، متلک گويی ودشنام های . وپوک آنها دل آدم را بد می کرد
الفاظ . همه تام االختيار بودند وحق داشتنداز متهمين پرس وپال کنند . می کوبيدقفاق جانانه ای به صورتم "  انقالبی"

مسوول . تقريبا نيم ساعت بعد مرا به اتاقی بردند.  رکيک استعمال کنند، تحقير وتوهين بنمايند ودست به شکنجه بزنند
" شخصيت واالی رفيق نجيب "، " ثورحقانيت انقالب برگشت ناپذير "از . شعبه با جمالت پراکنده آسمان وريسمان بافت

تو : " او می گفت . با آنها همکاری کنم(!) از من خواست تا داوطلبانه. وغيره لکچرها داد" نادرستی راه اشرار"   و 
وقتی من در منطقه مبارزه مخفی می کردم تکری کچالو بر فرقم بود وقريه به قريه می گشتم وتوده ها . مرا شايد نشناسی

گاهی . ا و دروغ بالدارمی پراکند. من ا ين کارمند خاد را می شناختم. "  می کردم ، آن وقت تو در خواب بودیرا بيدار
شخصيت اسداهللا امين را با . ببين چقدر تفاوت ميان دوران امين جالد ورفيق ببرک کارمل وجود دارد:" هم تبليغ ميکرد

.از يک گوشم داخل می شد از ديگرش بيرون.  لب با خود نداشتحرف های ا و کدام پيام جا..." رفيق نجيب مقايسه کن  
معلوم بود که اززندانی شدنم بسيار . يکتن از جوجه خاديست ها يی که با هم معرفت منطقه ئ داشتيم، به سراغم آمد

نگشتانم را ا. قبل ازسالم وکالم با سيلی محکمی از من پذيرايی کرد و با ُغروِفش داخل اتاق شکنجه برد. خوشحال است
درد شکنجه را نميشود با . جريان برق در جسم انسان چيزی نيست که در توضيح بگنجد. به لين های برق وصل کرد 

حس می کردم روده وروچک و آنچه در شکم وسينه داشتم از راه دهن بيرون . تجربه مستقيم ميخواهد. کلمات بيان کرد
از آزار واذيتم لذت . ه را بلد بود، هی می کوشيد از من اعترا ف بکشدجوانک که از بازپرسی تنها قين وفان. می شوند
. کمايی کرد" وطندار"آغازشکنجه راهمين " افتخار"در حقيقت . می برد  

. به گونه ای که رويم بطرف در وازه ورودی باشد. شب فرا رسيد مرا در يک اتا ق بسيار روشن روی چوکی نشاندند
پچ پچ کارمندان خاد به .  تنها چشم ها را می ديدم که دررفت وآمد بودند. ه چشم ديده ميشدروی دروازه سوراخی به انداز

حد س زدم که . اين کار تقريبا يک ساعت طول کشيد. گوش می رسيد بدون آنکه از اين صحبت هاچيزی سردر بياورم
در حقيقت در معرض تماشا . ندبعضی ازخاديست ها مايل اند با چشم های خود دستگيری مرا ببينند واز آن کيف کن

يک . ِای خو استاد مه اس: " فردا ی آن ، يک تن ديگر ازاعضای خاد آمد و به هم مسلکان خود گفت. قرارگرفته بودم
" شاگردانه" چند ناسزای . هنوز جمله ديگر را نگفته بود که لگد های محکمی از ا و پادا ش گرفتم. " استاد خوب
.نيزنثارم کرد  
ه از نيمه گذشته بود و من با پاهای ورم کرده در دهليز خوفناک رياست خاد شماره يک ايستاده بودم ، شب ديگر ک

: " گفت . گفتم از پروان" جايت ا ز کجاست؟ :" مستنطق ديگری با ژست دلسوزانه روبطرف من کرده گفت
ن نيمه آستين بر تن داشت ، اين شخص که کاله پيکدار برسر وپيراه. " قوم های خانم مه ره آورده اند! وای 

مرا به اتاقی . بازوهای پنديده واکت ها واداهای وی به بچه فلم هندی درجه سوم می ماند تا يک بازپرس سياسی
از لطف ومرحمتی که مردم واليت پروان در حق او . خود را ظاهرا از بلخ معرفی کرد. برد واجازه نشستن داد

تعريف وتمجيد های زيادی " قوم های خانمش" مان نوازی و جوانمردیانجام داده بودند و ا ز شجاعت ، مه
" متاسفانه. " از خدا می خواستم اين  درامه به درازا بکشد تا از نعمت نشستن قدری بيشتر بهره مند بمانم. نمود

ت ، به حساب ميرف" ساما"نمی توانستم با درخوا ست اومبنی برا فشای چيزهايی که ازجمله اسرارومقدسات   
يکصدوهشتاد درجه . مستنطق درک کرد که پرنده بلند پرواز با اين  دام و دانه اسير شدنی نيست . موافقت کنم

بعد . چون شتر مست از جا جهيد و هر چه بد وبيراه بود باد کرد . آنچه را که انتظار داشتم. تغيير جهت داد
. زد که ميز وچوکی دفتر با خون يکی شدآنقدر" قوم های خانمش "بواسطه خط کش آهنی بر استخوانهای   

" از . از همانُ سرنای ُپف کرد. روز ديگر حوالی ظهربود که مداری ديگری  َجنتر، َمنتر کنان وارد معرکه گرديد
از دست آورد هايی که حزب ودولت در جهت قلع وقمع اشرار "و " مرحله تکاملی " ، " انقالب برگشت نا پذير

فقط يک دريا در ميان . من از کاپيسا ميباشم. من بچه غريب ، تو بچه غريب: " و گفت ا ..." حاصل کرده بود
درامه ای را که مشق می کرد بسيار ناشيانه در ذهن ...". خالص می شوی . من تو را ضما نت می کنم.ما است

. د مهربانانه ای زد ساعتی پس با يک استعالم آمد وبه سويم لبخن. مرا به دهليز برد وخودش رفت. پرورانده بود
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داخل حياط . استعالم را به سرباز دم دروازه نشان داد وگفت خالصی است. از دستم گرفت وبطرف دروازه برد
نه توان سر پای ايستاد شدن را داشتم ونه . زياد ُپر گفت وهزاران سوگند وشرافت را وسيله آورد. ايستاده شديم 

: انست تير به هدف اصابت نمی کند،  چون خرس وحشی ُغر زدوقتی د. اورا( !) حوصله گوش کردن نصيحت
موقعی که دوباره به دهليز آورده ...." تو کجا وخالصی کجا. فکر کردی راست می گويم ! ای  گوزوک خر" 

."بسيار زرنگ است! (....) مدير صاحب : " شدم ، صدای او را شنيدم که می گفت   
کتابی را برايم نشان دادند که روی جلد آن با فوتوی جاويدان مرد ، ) ميدا ن ُبزکشی ( در چهارمين روز استنطاق 

ا ز من پرسيدند که اين کتاب را ديده ای؟  ويژه نامه شهيد مجيد که کارچاب . عبدالمجيد کلکانی زينت يافته بود
ديدن عکس . برسد، به دست دشمن افتاد ومصادره گرديدآن به پايان رسيده بود، بدون آنکه دراختيار دوستان 

از ته دل آرزو کردم ايکاش برای ساعتی هم که شده . مجيد، چشمانم را روشن ساخت و روحيه ام را پا لش داد 
.اين کتاب را در اختيار داشته باشم  

.وده برگشتتنها پوزخند معنی داری نم. مگر يک کلمه هم حرف نزد.  رييس خاد اول به ديدنم آمد  
خاديست ها عده ای از متهمين دهليز را با . صدای فيرهای پيهم از بيرون شنيده می شد. شب هشتم را می گزراندم 

وقتی داخل ته کاوی . دستپاچگی به سوی ساختمانی که در نزد يکی تعمير اصلی موقعييت داشت، انتقال دادند
خيال می کردم اين شب را می .  ه قلفی پر از انسان استرفتم ، مشاهده کردم که اتاق ها ی کوت) زير زمينی(

همين که روی کف اتاق دراز کشيدم، از شدت درد امکان چنين کاری را . توانم بخوابم تا قدری نيرو ذخيره کنم 
: جوان فلک زده با سوز وگداز ناله می کرد. از اتاق پهلويی آواز حزينی به گوشم رسيد. نيافتم  

     شيشه دلم ای خدا زير سنگ آمده-تنگ آمده       يا موال دلم 
اکنون هم باشنيدن نوای جانسوز آهنگ . اما اينبار تاثيرش تا مغز استخوانم رسوب کرد . اين آهنگ را بار ها شنيده بودم

. يا موال ا شک داغ در چشمانم حلقه می بندد  
. صبح زود دوباره به سوی دهليز برده شدم  

شب وروز خاديستها می . آدم ربايی معطلی نداشت . به يک مسلخ می ماند تا اداره تحقيق) خاد ششدرک( رياست  اول
کارمندان خاد نه شب می شناختند ! گاهی با خود می گفتم ، آفرين به حوصله اينها . دويدند وآدم شکار می کردند

س بدن ، برق ، تمرين فحش ، تعرض ، دست انداختن به نقاط حسا. چه بدو بدو وچه بيار بياری . ونه روز
صدای چيغ . خيلی وحشتناک بود. و و که تعريف وترسيم آن فضا از عهده من ساخته نيست.. بوکس وکاراته و

وفغان متهمين ، ناله و زاری اسيران ، قهر وغيظ شکنجه گر،  چهره های خسته وزار، سرها وصورت های 
ادن روی پا را نداشت ، نگاه های خسته ودرمانده آغشته با خون ، يکی به کوما می رفت وديگری يارای ايست

.همه وهمه صحنه های رقت انگيزی بود که دل سنگ را هم آب می کرد...  شکنجه شده ها  
با آنهايی که من برخورد کردم همه احساساتی ، نا . اعضا وفعالين رياست خاد اول را انسان های آگاه وبا دانش نيافتم 

بيشترينه از زور وخشونت کار می گرفتند تا ارايه منطق وروش . فت وخام بودندآگاه ، بی تجربه ، لومپن ص
.دشنام وبکار برد الفاظ رکيک کمترين چيزی بود که سر زبان آماده داشتند. های سالم استنطاق  

 تعرض آنقدر دشنام وناسزا ، وعظ وکرشمه ،.مدت هشت روزی که در خاد اول گذراندم ، چه ها نبود که نديدم ونکشيدم 
از همينروست که در برابر اتهامات ، . به مقدسات  ، سوگند های ساختگی و نيرنگ که تا هفت پشتم بس است

. بی شرمی ها و نيش زدن آنهايی که اکنون روی آوار کاخ ستم نشسته اند، عکس ا لعملی نشان نمی دهم  
 نوع آن مسالمت آميز هايی که قهر آميز ترين ا ز" ( تسليمدهی مسالمت آميز قدرت" ازقضای روزگار چند روز پس ا ز 

ديوار هنوز بوی خون آدميزاد . وارد هما ن دهليز شدم. گذرم به خا د ا ول افتاد) حوادث را بدنبال داشته است
تعظيم در مقابل سرهای آغشته . بی اختيارگريه ام گرفت وچاره ای جزادای احترام در برابر آن نداشتم. می داد

بياد آن پاکبازانی .  روی سنگ های ديوا ر دست کشيدم. برکت بوسه اين سنگ ها بلند مانده اندباخونی که از 
. که تا کنون هم مادرهای سياهپوش شان طمع خام برگشت آنها را در سرمی پرورا نند   

بودند و به ابزار شکنجه ، ميز وچوکی مستنطقين و اوراق دوسيه ها تيت وپرک هر سو افتيده . سری به اتاق ها زدم 
زبان حال سرگذشت شوم وننگ آلود دورانی را بيان می کردند که در ازای آنهمه قساوت ها ذره ای دست آورد 

اما . طنين غمبار آهنگ ياموال از ته کاوی نمناک به گوشم می آمد. سوی ته کاوی رفتم . نيک برجای نگذاشت
آن نامراد در گودال های پوليگون " شيشه دل" شايد. نشانی نيافتم" دلش تنگ آمده بود " ازآن جوانی که

هميشه " بجای محافظين .  پلچرخی يا خندق های هزاره بغل از رنج سنگ حوادث برای هميش آزاد شده بود
اگر . چنان از خود راضی که گويی قباله دنيا به نام او سجل يافته باشد. پهره دا ربی يونيفورم نشسته بود " بيدار

فاتحين ديوار " ، " تخت به سليمان نماند و گنج به قارون " ا ز تاريخ نياموخت که "  بیانقال"نکتايی پوش 
:نيز از فردوسی خود ما ياد نگرفتند که"  برلين   
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  جهان يادگار است وما رفتنی     به گيتی نماَند به ُجز مردمی 
  
 

ه کارمند مربوطه فهماند که اسم مرا نيز در در پايان روز هشتم، يک مقام مسوول ، با اشاره انگشت به سوی من ،  ب
در مسير راه يکی از تفنگ . چند تن از خاديست ها ذريعه موتر مرا به محل ديگری انتقال دادند. لست بگيرد

اگر همکاری نداريد، . برای چی در راه انقالب سنگ اندازی می کنيد: " بدستان خاد نصيحت کنان می گفت 
!يد ديد که ما سوسياليسم را اعمار می کنيم ؟شما خواه. مانع هم نباشيد  

به مشکل می توانستم . قواره ام تغيير کرده بود. موهای سرم را با د ست درو کرده بودند . زخم های بدنم خون می داد 
جا برای دراز کردن پا . گرمی ماه اسد بيداد می کرد. در چنين حالتی مرا درون اتاقی بردند. روی پا بايستم

هوا برای تنفس کفايت نمی کرد . حال ديگران هم تعريف چندانی نداشت.اتاق از آدم می ترکيد. مانده بودباقی ن
هم .  با آنهم راضی بودم که پس ازآنهمه عذاب واذيت حد اقل اتاقی ميسر شده است.  ونزديک بود خفه شويم

. است؟ گفتند ، نظارتخانه صدارت از آنها پرسيدم اين محل کج. سلول ها با دلسوزی به طرفم نگاه می کردند
و . برای من گفته شد که اصل تحقيق خو در اينجاست.  گفتم درينجا تحقيق نمی کنند؟  به بی خبری من خنديدند

. تازه پی بردم که کار هنوز دارد آغاز می گردد  
 همزنجير مهربان ، روی پاک .يک هم سلول کمک کرد تا لباسهايم را از تن بيرون کنم . لباس هايم از شی بر آمده بود 
هنوز از لباس هايم آب می . وی ازروی لطف پيراهن وتنبان مرا آبکش کرد.  خود را به من داد که لنگ بزنم

با لباس های تر تحويل کوته قلفی های . چکيد که نفر موظف نامم را خواند و فرمان داد آماده انتقال شوم
.شدم)  رياست امور تحقيق خاد( صدارت   

 
 

*       *        *      *     *      * 
 

در آن موقع سی برگ ازدفتر .  مصادف است با بيست وپنجمين سالروزی که پايم به زنجير بسته شد1385دهم اسد 
هنگامی که بيرون از دروازه عمومی زندان مخوف پلچرخی ايستاده . عمرم را طوفان روزگاربا خود برده بود

بيخی باورم نمی شد که ده .  ره های آهنی بالک ها با تعجب نظر افگندم چهل سالم بودوبه ديوا رهای بلند وپنج
ده سال از بهترين " دوزخ استعمارروس" آری اين . سال را در درون اين حصارمرگ آفرين نفس کشيده باشم 

های فوالدين آ نگاه که ديوار های خون ُپر کوته قلفی های صدارت وميله . ايام عمرم را خاکستر کرده بود
.  محبس پلچرخی  به دورم حلقه زده بود ند، از هر چه در وديوار ، قفل و آهن ، سنگ وسمنت بود بيزار بودم

گمان می کردم که بمجرد بيرون شدن . رهايی از زندان را. هر صبح وشام فقط يک چيز را از خدا می طلبيدم 
يی از من جدا می شد ، او را با اين دعا وپيام بدرقه می هرکسی که به اميد رها. از زندان ديگر آزاد خواهم بود

!"چو ازين کوير وحشت ، به سالمتی گذشتی ، به شگوفه ها به باران، برسان سالم مارا : " کردم   
 يا آن حفره - که روزانه بارها سرم بر آن کوبيده می شد -اکنون اوضاع چنان است که همان ديوار سنگی خاد شش درک 

وقلعه آهنين زندان پلچرخی  را بهتر ، آسوده تروشرافتمندانه تر ) کوته قلفی های صدارت( ونمناکهای تاريک 
از . منزلی را که درپيش گرفته بودم نه از روی نا دانی بود و نه بی خبری. می دانم" ميله های طاليی" از اين

طعن ولعن دشمن  باعث غرور من هم عاقبت کار خود آگاه بودم و گزافه نيست  اگر ادعا کنم که حتا فشارها و
ذره ای ا فتخار و کمترين لذتی را سراغ نمی توانم " آزادی" اما از شکنجه اين. می شد و از آن لذت می بردم

.يافت  
مرز مشخصی ميان مرد ونامرد ، وطن فروش ووطن دوست ، شکنجه گر وشکنجه شده ، در آ ن بود که " آنجا " خوبی 

حد اقل بيرون ا ز زندان گفته می . وجود داشت... مظلوم ، نوکر وآزاده ، خاين وقهرمانجالد وقربانی ، ظالم و
حاال که در اين آشفته بازار لعنتی  همه چيز باصطالح گد خورده . "  مرد ها در پلچرخی بندی استند" شد که 

درد آور . "  ينبهشت روی زم" ميسر است ونه آسودگی ای در " عالقه غير " است،  نه قرار وآرامی در 
تفاوتی که در ميان اين دو محل، .  شمع ها در روز می سوزند، بدون آنکه بزمی را روشن کنند" ا ينجا" اينکه

.است" پست" بود وعذاب  اينجا " مقد س" در دو زمان متفاوت وجود دارد در اينست که رنج  آنجا   
می شود ، دنيای " آزاد "وقتی از زندان پلچرخی " ها دوسوی ميله " بی جهت نيست که نويسنده درد آشنا وگرانقدر 

زمين وآسمان . می نمايد ومی خواهد  پس ده زندان بره وپشت ميله ها بنشيند" تنگ وتاريک " کالن برايش
.برايش دوزخ معلوم می شود واز اعدام های تکراری بيزارا ست  
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"  نيش های بيرون از زندان بنالد وازدوزخ سوزان آن جوان اديب ، شاعر و مبارز کوره ديده کامال حق دارد که از
.دوباره به جهنم زندان  پناه بجويد" آزادی   

عمرش طوالنی .  من با او زبان ودرد مشترک دارم زيرا تجربه مشترک، احساس وعواطف مشترک به بار می آورد
!  وخامه اش نترس باد  

 
*  *  * 

 
ناظرحسين آ ن جوا ن مومن وهميشه خندان ، :  زذهن دردمندم بشويد که تنها مرگ قادرخواهد بود اين خاطره تلخ را ا

اين بيت غزل ) حين خدا حافظی ( هنگامی که از بالک دوم زندان پلچرخی به سوی قربانگاه فرستاده می شد
:حافظ را برايش خواندم   

د نيا َوشرُوشَورش       شراِب تلخ می خواهم که مرد افگن ُبود زورش       که تا يکدم بياسايم ز   
:  او بدون معطلی زمزمه کرد  

  اگرغم لشکرانگيزد که خون عاشقان ريزد    من وساقی بهم سازيم وبنيادش براندازيم    
 

         
 
 

 


